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12O menit (2 j.rrt)

Sifat: boleh r',embawa satu lembar kertas ukurarr hvs bolak-balik berisi

cataban rurnu6-rumus

Jurnlah partikel N selalu dianggap sangat besar seorde dengau bilangan Avo-

g a d r o .  S ( r , v , i l )

1. Sebuah wadah bervolume V rnenampung N buah partikel dengan dinding \s{\(i-\otn
y&Dg tak dapat ditembus partikel serta tidak nrenghantarlca.n panas. I Je.

taskan detail )anghrh yegg han-rs clilakukan bila arrda aka^u mencari-fp€iksi)
kapasitas panas sistem,l.mulai dari 

"r!*"b.! 
y"ttg dipilih (disertai al"y.

@ harus diketahui, &p& ya.rrg harus dicari, sampd di-
dapatkan perumusan lapasitas panas sistem. {

2. Sebuab w'adah berdimensi tiga bervolume V, br:risi N buah partikel yang
tidak saling berinteraksi dan berada dalam kest:timbangan termal denga^n
Ingkungannya pada temperatur T. Energi setiap partikel diberikan oleh
E: o(r t+p3+rt)b,  dengan o dan b adalah terapan. Car i lah perumusan
energi dalarrr U slstem ini.

3. Suatu kristal material elektrik dimodeikan sebagti kumpulan N dipol [stri-k
i y*g tetap pada bitik-titik kristalnya tetapi l>ebas berorientasi. Dipol-
dipol listrik lersebut dianggap tidak saling berinteraksi, tetapi dapat berin-
teraksi dengan medan iistrik luar E dengan energi potensial per partike)

sebesar
U__d E

Bila sistem berada dalam keselimbangan termal pada suhu T, carilah polar-
isasi P sistern elektrik ini sebaga.i fungsi ?. (Poiarisasi adalah total (rerata)
mornen dipol listrik per satuan volume).

4. Suatu rvadah kotali berluas alas.4 dan tinggi -L trerisi N partikel bermuatan
Iistrik e dan bermassa rn. Wadah ini berada dalam sebua-h medan listrik
homogen E yang mengarah ke atas. Dianggap interalcsi elektrostatik antar
partikel sangat kecil dibandingkan interaksi eiektrostatik partikel dengan
rnedan listrik homogen tadi. Carilah rapat parti);el sebagai fungsi ketinggian

z. (Pebunjtrk: energi potensial l istrik per partikel adalah U: -eEz). '
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